
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

وفً دعاء األحٌاء وصدقاتهم منفعة لألموات وهللا ٌستجٌب قال رحمه هللا 

الدعوات وٌقضً الحاجات وٌملك كل شًء وال ٌملكه شًء وال غنى عن 

هللا طرفة عٌن ومن استغنى عن هللا طرفة عٌن فقد كفر وكان من اهل 

 الحٌن وهللا ٌغضب وٌرضى ال كأحد من الورى .

وفً دعاء األحٌاء وصدقاتهم منفعة لألموات هذه المسألة قوله رحمه هللا 

وهً مسألة هل ٌنتفع األموات بما ٌهدونهم من اعمال صالحة الى األموات 

ام ال ٌعنً هل األموات ٌنتفعون بما ٌهدونه األحٌاء من أعمال صالحة الى 

الفقهاء فً لة ٌذكرها ٌنفعهم ذلك فال ٌصلهم وهذه المسأاألموات ام ال 

فً كتب  مسائل الفقه هل تصل او ال تصل وكذلك ٌذكرها اهل العقٌدة

نكار المعتزلة الى وصول شًء مما ٌهدى من اعمال الى العقٌدة إل

االموات ٌذكرها اهل السنة فً كتب الفقه الختالف اهل السنة فٌها 

وٌذكرها اهل العقٌدة فً العقٌدة الختالف اهل السنة مع المعتزلة فً 

بما ٌهدون من  وصول ذلك اتفق اهل السنة على ان االموات ٌنتفعون

اعمال الى االموات خالفا للمعتزلة ولكن اختلف اهل السنة ماهً االعمال 

هل السنة ان االموات على قولٌن القول االول ألالتً ٌصل ثوابها الى 

اعمال االحٌاء تصل الى االموات عموما سواء كانت حجا او عمرة او 

ء ثواب ذكر او تالوة قران ونحو ذلك والقول الثانً الذي ٌصل هو اهدا

المقتصر علٌه فً النصوص وهً اربعة اعمال الحج العمرة الدعاء 

الصدقة وهذا القول هو اقرب للصواب وانه ٌقتصر على هذه االعمال واما 

غٌرها فال ٌصل ثواب المٌت الى غٌره وهذا القول هو االرجح فً الدلٌل 

ة والمالكٌة ٌرون انه ٌنتفع بجمٌع االعمال مثل ثواب قراءة القران والشافعٌ



حناف ٌرون وصول جمٌع االعمال المالكٌة ونحو ذلك والحنابلة واأل

والشافعٌة ٌرون وصول ما هو مقتصر على النص وهو القول الراجح اما 

فقالوا ال ٌصل شًء من االعمال ال دعاء وال صدقة وال حج وال المعتزلة 

واستدلوا بقوله سبحانه وان لٌس لإلنسان اال ما سعى وقوله وال عمرة 

تجزون اال بما كنتم تعملون ولكن الوصول هو الصحٌح وقول النبً علٌه 

ٌعنً انقطع الصالة والسالم اذا مات ابن ادم انقطع عمله اال من ثالث 

 العمل لكن ٌبقى اثر العمل واثر العمل هو علم ٌنتفع به او ولد صالح ٌدعو

له او صدقة جارٌة هذه اثار العمل التً عملها فهو تزوج فً الدنٌا اللً 

تزوجه الولد الصالح وكذلك الصدقة من اثار عمله تصل وفً الحج الن 

ملسو هيلع هللا ىلص ان ٌحج عن ابٌه فقال هل حججت عن نفسك قال رجال استأذن النبً 

مرة مثل الحج نعم قال فحج فدل على ان الحج ٌجوز فٌه النٌابة والع

وبالنسبة للصدقة كما فً حدٌث فً قصة سعد بن عبادة قال ان امً ماتت 

فهل اتصدق عنها قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص نعم وفً حدٌث اخر فقال وهل ٌصل نفعها 

قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص نعم هذه الصدقة والحدٌث السابق او صدقة جارٌة وقوله او 

كما فً مسند االمام احمد ان االب ٌصل الى مراتب ولد صالح ٌدعو له 

عالٌة فً الجنة فٌقول من اٌن لً هذا قال بدعاء ابنك الصالح لهذا قال 

المصنف وفً دعاء االحٌاء وفً دعاء االحٌاء كما فً قوله او ولد صالح 

ٌدعوا له ومن هذا ٌجب على االب ان ٌسعى الى اصالح ابنائه بفعل 

امتدادا  هم بالهداٌة والصالح واالستقامة لٌكونوااالسباب مع الدعاء ل

بناء الصالحون هم العمر الثانً لالب بعد مماته صالحا له بعد وفاته فاأل

قال وصدقاتهم أي ان الصدقات اٌضا تصل الى المٌت والمصنف رحمه 

حناف وهو انه ٌصل الثواب الى مذهب األهللا الطحاوي حنفً لذلك ساق 



الصواب كما قلنا لكم اربعة اشٌاء لذلك المصنف االموات هذا وغٌره و

الدعاء والصدقة الن لو توسع بالباب لما انتهى اقتصر هنا على الصواب 

ذلك االمر مثل الصٌام ٌصوم الشخص عن صٌام وكذلك ٌتلو القران 

وٌهدي الثواب وكذلك الذكر وٌهدي الثواب وٌقرأ فً كتب اهل العلم 

ً امور محذورة لم ٌقع فٌها النص وقول وٌهدي الثواب وهكذا فقد ٌقع ف

النبً علٌه الصالة والسالم فً صحٌح البخاري من مات وعلٌه صٌام صام 

هنه ولٌه المقصود بذلك الصٌام هو صٌام النذر فٌصام صٌام النذر ال 

صٌام التطوع ثم قال بعد ذلك وهللا تعالى ٌستجٌب الدعوات وٌقضً 

حانه ادعونً استجب لكم وقال واذا الحاجات ٌستجٌب الدعوات كما قال سب

سألك عبادي عنً فانً قرٌب اجٌب دعوة الداع اذا دعان وقال سبحانه 

امن ٌجٌب المضطر اذا دعاه وفً صحٌح مسلم ٌنزل ربنا الى السماء 

ن ٌدعونً فاستجٌب له من ٌسألنً الدنٌا حٌن ٌبقى ثلث اللٌل االخر فٌقول م

ت وفً السنن النبً علٌه الصالة عطٌه وهللا سبحانه ٌستجٌب الدعوافأ

والسالم قال ما من مسلم ٌدعو بدعوة اال استجٌب له فكل مسلم ٌدعوا 

ات ٌقضً الحاجات ٌستجاب له قال وهللا ٌستجٌب الدعوات وٌقضً الحاج

كما قال سبحانه ان هللا على كل شًء قدٌر وقال سبحانه كل ٌوم هو فً 

شجرة اقالم والبحر ٌمده من  فً االرض من شأن وقال سبحانه ولو ان ما

بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات هللا ان هللا عزٌز حكٌم فهو ٌقضً 

الحاجات قال سبحانه امن ٌجٌب المضطر اذا دعاه ٌكشف حاجة وقال 

سبحانه وان ٌمسسك هللا بضر فال كاشف له اال هو وقال سبحانه وان ٌردك 

وقال جل وعال ان بخٌر فال راد لفضله فهو سبحانه كاشف الكربات 

ارادنً هللا بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنً برحمة هل هن ممسكات 



قال وٌقضً الحاجات قال رحمته قل حسبً هللا علٌه ٌتوكل المتوكلون 

وٌملك كل شًء كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك وقال سبحانه تبارك 

واالرض وهو  الذي بٌده الملك وقال سبحانه سبح هلل ما فً السماوات

العزٌز الحكٌم له ملك السماوات واالرض وقال سبحانه له مقالٌد السماوات 

واالرض وقال سبحانه ان كل من فً السماوات واالرض اال آتً الرحمن 

عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وهكذا وقال سبحانه لمن الملك الٌوم هلل 

الجبارون اٌن  الواحد القهار وفً الحدٌث القدسً ٌقول انا الملك اٌن

المتكبرون فً االرض وقال سبحانه مالك ٌوم الدٌن وهكذا فهو سبحانه 

مالك كل شًء قال وٌملك كل شًء وال ٌملكه شًء ألنه كما قال عن نفسه 

وهو الكبٌر المتعال فهو الكبٌر الذي ال أكبر منه ال ٌملكه شًء وهو العلً 

لعظٌم الذي ال أعظم منه العظٌم فهو عال ال أحد فوقه سبحانه وهو العلً ا

لذلك ال ٌملكه شًء سبحانه وتعالى قال وال غنى عن هللا طرفة عٌن ٌعنً 

ال نستغنً عن هللا ولو فً اقل برهة من الزمن لحاجتنا الٌه فلو استغنى 

العبد عن هللا مثال فً جسده لتعطلت اآلالت التً فً بطنه ٌموت فجأة ألن 

حانه وهللا خلقكم وما تعملون فلو استغنى الذي ٌسٌر ذلك هو هللا كما قال سب

العبد عن هللا هلك العبد فالهواء ٌحتاجه العبد ما فً باطن جسد االنسان 

ٌعمل لو اوقفه هللا سبحانه لهلك العبد وهكذا لذلك قال وال غنى عن هللا 

ٌستغنً عن هللا قال ومن استغنى عن هللا طرفة عٌن طٌب ما حكم من 

طرفة عٌن االمر االول بٌن لك انه ما نستغنً عن هللا طرفة عٌن ومن 

استغنى عن هللا طرفة عٌن اعتقد بأنه ٌستغنً عن هللا وال حاجة له بربه 

جل وعال والعٌاذ باهلل قال فقد كفر وصار من أهل الحٌن الحٌن ٌعنً 

قال سبحانه ٌا اٌها الناس انتم الفقراء الى هللا الهالك ٌعنً كفر وهلك كما 



وهللا هو الغنً الحمٌد وان تولوا ٌستبدل قوما غٌركم ثم ال ٌكونوا امثالكم 

وقال سبحانه ان تكفروا فان هللا غنً عنكم وال ٌرضى لعباده الكفر وان 

تشكروا ٌرضه لكم ثم قال بعد ذلك وهللا سبحانه ٌغضب وٌرضى ال كأحد 

ٌغضب غضبا ٌلٌق بجالله وعظمته كما قال سبحانه من لعنه من الورى 

هللا وغضب علٌه وجعل منهم القردة والخنازٌر وقال سبحانه ومن ٌقتل 

مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فٌها وغضب هللا علٌه ولعنه فنثبت 

الغضب هلل كٌف غضبه سبحانه نقول هللا اعلم قال وهللا سبحانه ٌغضب 

اٌضا سبحانه ٌرضى ٌرضى عن عباده المؤمنٌن وٌرضى ٌغضب وهو 

والمتقٌن والمحسنٌن والصالحٌن والمطٌعٌن كما قال سبحانه ورضً هو 

سبحانه عن الصحابة كما قال جل وعال والسابقون االولون من المهاجرٌن 

واالنصار الذٌن اتبعوهم بإحسان رضً هللا عنهم ورضوا عنه وقال 

ن اذ ٌباٌعونك تحت الشجرة وقال سبحانه سبحانه لقد رضً هللا عن المؤمنٌ

اولئك هم خٌر البرٌة جزاؤهم عند ربهم جنات ان الذٌن ءامنوا وعملوا 

عدن تجري من تحتها االنهار خالدٌن فٌها ابدا رضً هللا عنهم ورضوا 

عنه ذلك لمن خشً ربه فنثبت رضى هللا سبحانه حقٌقة كما ٌلٌق بجالله 

ى ٌعنً غضبه ورضاه ال ٌشابه احدا من وعظمته وقوله ال كأحد من الور

الخلق فالورى ٌعنً الخلق فنثبت تلك الصفتٌن وغٌرهما كما ٌلٌق بجالله 

 وعظمته من غٌر تمثٌل بخلقه نعم وهللا اعلم .

 


